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Protokoll fört vid ordinarie stämma för Styrsjöbo byförening 
16 juni 2019 
 
 
 
 
Innan mötet formellt inleddes önskade byföreningens ordförande alla välkomna och utlyste en tyst 
minut för Elin Svensson och Gunnar Östberg som avlidit sedan förra stämman.  
 
 
 
1 Till ordförande för stämman valdes Per Arne Åberg.  
 
2 Till sekreterare för stämman valdes Claes Tingvall 
 
3 Kallelse till stämman har skett genom såväl affischering som genom utskick och det  
 konstaterades att detta skett på ett korrekt sätt. 
 
4  Dagordningen godkändes 
 
5 Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Margareta Liss 
 
6 Verksamhetsberättelse har skickats ut tidigare, men ordförande tillade att svar nu kommit 
 från Leksands kommun rörande de enskilda vägarna. Frågan återkommer senare i  
 dagordningen. 
 
7 Byns kassör, Christina Wilhelmsson, informerade om det ekonomiska läget och gjorde  
 några korrigeringar av uppgifterna. Dagens saldo är 28.712 kronor. Intäkterna från den  
 frivilliga avgiften har sjunkit sedan förra året. 
 
8 Revisorerna redogjorde för sina iakttagelser, och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen 
 
9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet 
 
10 Arvodena för ordförande, kassör, sekreterare, hemsidesansvarig och bystugevärdar 

( vardera 999 kr) och övriga styrelseledamöter (vardera 333 kronor) bibehålls 
 
11 Per Arne Åberg (ordförande) omvaldes för ett år. Madeleine Åhlstedt (vice ordförande) och 
 Christina Wilhelmsson (kassör) omvaldes för två år. Björn Lagerqvist, Claes Tingvall och 
 Knutte Nesset kvarstår för ett år. 
 
12 Till revisorer valdes Robin Lagerqvist och Svein Nilsen för ett år (bägge omval). Mattias  
 Heineman valdes till suppleant för ett år (omval). 
 
13 Till trivselkommitté valdes Rikard Forsberg (omval för ett år) och Elin Nilsson (omval för ett 
 år), Magnus Skärström och Sara Skärström för ett år. Det uttrycktes att kommittén önskar 
 fler medlemmar. 
 
14 Till bystugevärdar valdes Margareta Liss och Rolf Bjermo för ett år (omval). 
 
15 Till valberedning valdes Tom Månsson och Per-Arne Stenback för ett år. 
 
16 Frågan om byns enskilda vägar och Leksands kommuns beslut om förtydligande av ansvar 
 för skötsel respektive förbättringsåtgärder gicks igenom av Claes Tingvall. Sedan förra  
 årets stämma har frågan kommit att utvecklas i en delvis ny riktning. Leksands kommun har 
 föreslagit och uppmanat Styrsjöbo att återuppväcka en ”sovande” men legitim   
 gemensamhetsanläggning (Styrsjöbo GA2) och därefter teckna avtal med Leksands  
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 kommun angående de enskilda vägarnas skötsel. Förutsättningen för att i sådant fall  
 undvika en kostsam förrättning av Lantmäteriet är att alla delaktiga i Styrsjöbo kommer  
 överens om att inte begära nya andelstal.   
 Beslutades om följande inriktning:  
 

• Beslutet från förra året med en förenklad organisation som inte kräver förrättning från 
Lantmäteriet kvarstår, liksom att ambitionen är att byns fastighetsägare solidariskt och 
lika erlägger en avgift för framtida vägunderhåll.  

• Beslutas att gå på kommunens förslag och uppmaning att återuppväcka befintlig 
gemensamhetsanläggning Styrsjöbo GA2.  

• Beslutas att stämman tillsätter en arbetsgrupp som snarast försöker finna stadgar och 
protokoll från Styrsjöbo GA2, upprättar en aktuell lista över fastigheter som ingår i GA2, 
samt förbereder ett möte med aktuella fastighetsägare. Mötet ska ske i augusti. Till 
arbetsgrupp tillsätts Per Arne Åberg, Claes Tingvall, Lars Henning, Rikard Forsberg, 
Kristina Östberg Lindbom och Mats Fogelström. Arbetsgruppen ska tillsammans med 
byföreningens styrelse tillse att berörda kallas i god ordning samt upprätta förslag till 
dagordning.  

 
17 Styrelsens och trivselkommitténs  förslag för verksamhetsåret 2019/20 
 
 - Arbets- och städdag i september 
  
 - Fortsatt vassröjning 
 
 - Byvandring den 8 augusti 
 
 - Mas och Kullakväll förslag den 23 juli  
 
 - Styrsjöbodagen 
 
 - Arbets- och städdag 
 
 - Majstångsresning 
 
 - Aktiviteter i Bystugan 
 
 - Väghållningsfrågan 
 
 
18 Beslutades att den frivilliga avgiften till Byföreningen är oförändrat 500 kronor per fastighet. 
  
 
19 Övriga ärenden 
 

• Lars Henning redogjorde för VA frågan i kommunen och Styrsjöbo.  
 

• Ordföranden tackade och gav blommor till Helen Häljebo och Karin Liss för arbetet i 
trivselkommittén.  

 

• Ordföranden önskade nya boende i Styrsjöbo, Nina Lehtonen och Emma och Anders 
Käll, välkomna med boken om Styrsjöbo.  

 



Till sist tackade ordföranden för en bra stämma med väldigt god närvaro (drygt 40

personer)

n. -o-'ab-
Per Arne Abers 

/

. ":'(r,,; r-r*,,ä.d]
Matgareta Liss


